
COFNODION CYFARFOD yr IS-BWYLLGOR TRWYDDEDU a 
gynhaliwyd yn YSTAFELL BWYLLGOR 1, NEUADD Y DREF, 
HWLFFORDD ar DDYDD IAU, 5 GORFFENNAF 2018 am 10.00a.m.

Yn bresennol:

Y Cynghorwyr Reg Owens (Cadeirydd), Aaron Carey a Paul Dowson 

Wrth Gefn: Cynghorydd David Bryan

Swyddogion yn bresennol:

Mrs C Mathias, Swyddog Arweiniol (Trwyddedu)
Mr J Harries, Cynghorwr Cyfreithiol
Mrs E Prout, Clerc y Pwyllgor 

8. Datganiadau o Ddiddordeb  

Ni chafwyd unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb.

9. Cofnodion y cyfarfod blaenorol  

Cynigwyd gan y Cynghorydd Reg Owens; eiliwyd gan y Cynghorydd Paul 
Dawson

PENDERFYNWYD

Fod Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 31 Mai 
2018 yn cael eu cymeradwyo fel cofnod cywir. 

10. Cais ar gyfer Trwydded Peiriannau Hapchwarae ar gyfer mangre 
sydd â thrwydded i werthu alcohol am fwy na 2 Beiriant Gemau – 
The Prince of Wales, 1 Law Street, Doc Penfro  

Ystyriodd yr Is-bwyllgor yr adroddiad gan y Cyfarwyddwr Datblygu ynglŷn 
â chais ar gyfer trwydded gemau gan Mr J Slater ar ran Temple Taverns 
Ltd., y daliwr trwydded mangre ar gyfer The Prince of Wales, er mwyn 
caniatáu mwy na dau beiriant gemau yn yr eiddo uchod. 

Roedd Mr J Slater a Mr L Belt, y Goruchwyliwr Mangre Dynodedig yn 
bresennol yn y gwrandawiad ac, yn dilyn cyflwyniad yr achos, atebodd 
gwestiynau a gawsant gan Aelodau, yn cynnwys cadarnhad am welededd 
peiriannau gemau o ardal y bar gan yr aelodau staff hyfforddedig. 

Amlinellodd y Cynghorydd Cyfreithiol yr opsiynau i’w hystyried gan yr Is-
bwyllgor. 

Heb ymgilio, ystyriwyd y cais gan yr Is-bwyllgor
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PENDERFYNWYD 

Heb ymgilio ond wedi ymgynghori, fod y cais i gynyddu’r 
niferoedd o beiriannau gemau at 5 yn cael ei ganiatáu 
(Mae’r Is-bwyllgor wedi bodloni ynghylch materion fel 
hyfforddi staff yn gywir, lleoliadau peiriannau ar eiddo, sy’n 
golygu eu bod nhw’n gallu cael eu goruchwylio’n iawn gan 
staff ar bob amser, a hefyd fod y cais yn cefnogi amcanion 
trwyddedu’r Ddeddf Hapchwarae). 

11. Cais i Addasu Termau ac Amodau Cyffredin dan Ddeddf Llywodraeth 
Leol (Gweithdrefnau Amrywiol) 1976 - Mr A Jenkins, Phoenix 
Chauffeur Service, Queens Hall, Arberth 

Ystyriodd yr Is-bwyllgor yr adroddiad gan y Cyfarwyddwr Datblygu o ran 
cais a dderbyniwyd gan Mr A Jenkins yn masnachu fel Phoenix Chauffeur 
Service, sef daliwr Trwydded Gweithredwr Llogi Preifat, am addasiad i’r 
termau ac amodau cyffredin ar gyfer cerbyd hacnai a cherbydau llogi 
preifat ar gyfer defnydd platiau bychain disylw o fewn ei fflyd cerbyd 
gweithredol. 

Cynghorwyd yr Is-bwyllgor fod cais gan Phoenix Chauffer Service am 
ddefnydd platiau bychain o fewn cerbyd gweithredol wedi’i gymeradwyo 
ym mis Rhagfyr 2017.

Roedd yr ymgeisydd Mr A Jenkins  yn bresennol yn y gwrandawiad ar sail 
ei gyflwyniad o’i achos fe atebodd nifer o gwestiynau a roddwyd iddo gan 
Aelodau’r Is-bwyllgor. 

Amlinellodd y Cynghorwr Cyfreithiol opsiynau i’w hystyried gan yr Is-
bwyllgor. 

Heb ymneilltuo ystyriodd yr Is-bwyllgor y mater. 

PENDERFYNWYD

Fod y cais ar gyfer eithrio’n cael ei ganiatáu (mae’r Is-bwyllgor 
wedi’i fodloni, heb ymneilltuo ond wedi ymgynghori, gyda’r 
cyflwyniadau a gafwyd gan yr ymgeisydd, a eglurodd fod y cais 
yn arbennig i gerbyd, a bod y cerbyd yn cael ei ddefnyddio’n 
arbennig ar gyfer gwaith math llogi, ac nad oes goblygiadau 
diogelwch cyhoeddus anffafriol). 

Daeth y cyfarfod i ben am 10.30 a.m.


